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 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 11 consilieri locali, din 
totalul de 11, şedinţa fiind legal constituită. 
 La şedinţă participă de asemenea, d-nul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul 
oraşului Solca, d-nul Gheorghe Coturbaş, viceprimarul oraşului Solca, d-nul Costel 
Drăgoi pentru înregistrarea şedinţei în format electronic şi domnul Petru Colţuneac, 
cetăţean al oraşului Solca. 
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a fost 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 77 din 25.06.2014, Dispoziţie 
ce a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe panoul de afişaj al Primăriei 
oraşului Solca, încheindu-se în acest sens un Proces verbal de afişare înregistrat sub 
nr.2962 din 25.06.2014.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.2965 
din 25.06.2014. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş a fost propus şi desemnat cu unanimitate 
de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul  consilier,  Gheorghe Coturbaş, luându-şi locul la prezidiul lucrărilor 
şedinţei, mulţumeşte d-nilor consilieri pentru încrederea acordată, se angajează să 
conducă lucrările şedinţei cu respectarea întocmai a Regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare şi totodată, declară şedinţa deschisă şi invită pe d-nul primar 
să prezinte  proiectul ordinii de zi. 
 D-nul primar, luând cuvântul, dă citire Dispoziţiei de convocare a Consiliului 
Local nr.77 din 25 iunie 2014, care conţine următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi aprobare a Procesului verbal 
încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca 
din data de 30 mai 2014.  
           Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 



 2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui 
lot de teren în suprafaţă de 1560 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe 
strada Gheorghe Doja. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de 
apartamentare a imobilului C2, situat pe strada Republicii, nr.14, proprietate publică 
a oraşului Solca, judeţul Suceava. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire în vederea 
valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea 
orăşenească Solca. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa 
Vodă” Solca, aferente lunii mai 2014. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de finanţare a Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Solca. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 8. Întrebări, interpelări. 
  Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Se prezintă primul punct înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere şi aprobare a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei 
ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 30 mai 2014. 

D-nul secretar, luând cuvântul propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
procesului verbal, întrucât materialul a fost pus la dispoziţie în şedinţa de comisie, şi 
cu siguranţă acesta a fost însuşit, întrebând totodată dacă sunt modificări, completări. 

Nefiind discuţii  referitoare la procesul verbal întocmit, se supune la vot şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 1560 
mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Gheorghe Doja. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.  
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 

Local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot şi se 

votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 



Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului C2, situat pe strada 
Republicii, nr.14, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 

Local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot şi se 

votează cu unanimitate de voturi „pentru”.  
Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei 
cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Raportul Biroului buget contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale 

din cadrul Primăriei avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local avizează 
favorabil proiectul de hotărâre, cu propunerea de majorare a preţului de pornire a 
licitaţiei de la 180 lei/mc la 200 lei/mc. 

Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, proiectul de hotărâre cu 
amendamentul ca preţul de pornire a licitaţiei să fie 200 lei/mc, se votează cu 
unanimitate de voturi „pentru”.  

Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului 
didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii mai 
2014. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 

Local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot şi se 

votează cu unanimitate de voturi „pentru”.  
Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 

aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 

Local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot şi se 

votează cu unanimitate de voturi „pentru”.  
Se trece la punctul şapte înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modalităţii de finanţare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca. 
Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 



Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 
Local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 

Se trece la punctul opt înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
Domnul primar prezintă Adresa din partea Clubului Sportiv „Comando” Solca 

nr. 992 din 27.06.2014, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
3021/30.06.2014 prin care solicită sprijin pentru întregirea Complexului sportiv. 

Domnul consilier Alaci Gernot Curt, luând cuvântul se arată nemulţumit de 
poluarea fonică care provine de la Clubul Sportiv „Comando” Solca şi spune că, 
gardul construit nu este eficient mai ales la tragerile de calibru mare ce deranjează 
multă lume. 

Totodată se întreabă cum a obţinut autorizaţia de funcţionare, deoarece clubul 
poluează fonic. 

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că acum autorizaţiile se dau 
pe baza unei declaraţii pe propria răspundere.  

Domnul consilier Alaci Gernot Curt spune că s-a adresat şi Poliţiei oraşului 
Solca, însă din partea lor pot să tragă şi cu tunurile că nu-i deranjează.  

Încheie spunând că nu-i place să reclame, dar dacă se continuă aşa, va face 
reclamaţie la Protecţia Consumatorului, la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi unde 
va fi necesar. 

Domnul Colţuneac Petru prezent în sala de şedinţe, reclamă pe domnul Flutur 
care i-a încălcat proprietatea şi roagă deplasarea unei comisii pentru stabilirea celor 
relatate şi luarea măsurilor necesare. 

Domnul secretar spune că fiecare cetăţean trebuie să-şi apere proprietatea, 
conform legislaţiei în vigoare şi-l întreabă pe domnul Colţuneac dacă a încercat să 
discute cu domnul Flutur pentru rezolvarea celor create contracost. 

Domnul Colţuneac spune că a discutat cu domnul Flutur, că i-a solicitat o 
suprafaţă de teren în altă parte, că acesta a fost de acord, însă nu s-a soluţionat, 
motivat de faptul că domnul Flutur nu este intabulat cu terenurile cumpărate.  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Gheorghe Coturbaş, preşedinte 
de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei, mulţumindu-le tuturor celor prezenţi 
pentru participare. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 
      Gheorghe Coturbaş                                                    Marian Lungu 


